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Art. 1º - A modalidade Judô das Jogos Escolares TV Sergipe – 2019 será de competição individual e por equipes, havendo 
disputa em cada categoria de peso de acordo com as regras Internacionais de Judô, deste Regulamento e do Regulamento 
Geral das Jogos Escolares TV Sergipe – 2019. Sendo o campeonato por equipes realizado em todas as categorias, naipes e 
formado por no mínimo de 03 e no máximo de 05 atletas. 
 
Art. 2º - As participações dos alunos na competição obedecerão às seguintes faixas etárias nos naipes:  
 

JUDÔ 

FEMININO 

 

MIRIM Nascidos a partir de 2009 SUB 10 

INFANTO Nascidos em 2008 e 2007 11 E 12 ANOS 

PRÉ-JUVENIL Nascidos em 2006 e 2005 13 E 14 ANOS 

JUVENIL Nascidos em 2002, 2003 e 2004 15 a 17 anos 

JUDÔ 

MASCULINO 

 

MIRIM Nascidos a partir de 2009 SUB 10 

INFANTO Nascidos em 2008 e 2007 11 E 12 ANOS 

PRÉ-JUVENIL Nascidos em 2006 e 2005 13 E 14 ANOS 

JUVENIL Nascidos em 2002, 2003 e 2004 15 a 17 anos 
 

Art. 3º - Cada Unidade de Ensino poderá inscrever quantos alunos achar necessário em cada categoria de peso. 
 
Art. 4º - Os alunos só poderão participar de uma única categoria de peso. 
 
Art. 5º - As inscrições serão feitas eletronicamente através de sistema especifico, que deverá ser acessado no 
site:www.fsde.com.br. 
 
Art. 6º - As categorias de peso deverão obedecer a seguinte tabela de pesos: 
 

CATEGORIA DE 
PESO 

MIRIM 
MASC E FEM 

INFANTO MASC E 
FEM 

PRÉ-JUVENIL 
MASC E FEM 

JUVENIL 
MASC 

JUVENIL 
FEM 

S. Ligeiro Até 26 kg Até 28 kg Até 36 kg Até 50 kg Até 40 kg 

Ligeiro 26 a 28 kg 28 a 31 kg 36 a 40 kg 50 a 55 kg 40 a 44 kg 

M. Leve 28 a 30 kg 31 a 34 kg 40 a 44 kg 55 a 60 kg 44 a 48 kg 

Leve 30 a 33 kg 34 a 38 kg 44 a 48 kg 60 a 66 kg 48 a 52 kg 

M. Médio 33 a 36 kg 38 a 42 kg 48 a 53 kg 66 a 73 kg 52 a 57 kg 

Médio 36 a 40 kg 42 a 47 kg 53 a 58 kg 73 a 81 kg 57 a 63 kg 

M. Pesado 40 a 45 kg 47 a 52 kg 58 a 64 kg 81 a 90 kg 63 a 70 kg 

Pesado 45 a 50 kg 52 a 60 kg      64 a 73kg Acima 90 kg Acima 70 kg 

S. Pesado Acima 50 kg Acima 60 kg Acima de 73kg ********** ********** 

 
Art. 7º - A pesagem será realizada, sob responsabilidade, de uma Comissão nomeada no Congresso Técnico, que deverá 
ser composta de, no mínimo 3 (três) membros. 
 
Parágrafo Único: Haverá uma Comissão de Pesagem para o feminino e outra para o masculino. 
 
 
Art. 8º - A pesagem obedecerá aos seguintes critérios: 

a) Será eliminado da competição o(a) aluno(a) que não comparecer à pesagem; 
b) O(a) aluno(a) terá direito de pesar até que se encerre o horário estipulado pela organização do evento. 
c) Caso no ato de pesagem o(a) aluno(a) não obtiver o peso indicado quando da inscrição, o mesmo poderá ser 

remanejado para a categoria correta, caso seja de seu interesse. 
 
Art. 9º - O tempo de combate será de: 

a) Categoria mirim e Infanto, - 02 minutos 
b) Categoria Pré-Juvenil – 3 minutos 

c) Categoria Juvenil – 4 minutos 
 
Obs:  Dependendo do número de atletas inscritos e da dinâmica da competição, a coordenação da modalidade poderá 
alterar os tempos dos combates. 
 
Art. 10 – O sistema de apuração nas competições obedecerá ao seguinte critério: 
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a) Nos confrontos com 5 (cinco) ou mais competidores: Eliminatória simples com repescagem 
b) Nos confrontos com menos de 5 (cinco) competidores: Rodízio 

 
Parágrafo Primeiro: Em caso de empate em categorias que sejam apuradas no sistema de rodízio, será utilizado como 
critério de desempate o maior número de vitórias por Ippon, se continuar empate será analisado o número de Wazaris. 
Persistindo o empate será levado em consideração o confronto direto entre ambos. 
 
 
Parágrafo Segundo: Caso algum combate, de qualquer categoria, acabe em empate, a decisão será por Gold Score. Todos 
os combates. 
 
Art. 11 – A premiação com medalhas obedecerá ao seguinte critério: 
 
a) Serão premiados, os classificados até o terceiro lugar com medalhas no individual e por equipe. As escolas classificadas 
em 1º lugar por categoria receberão troféus. 
 
  Contagem de pontos: 
            1º Lugar – 10 pontos 
 2º Lugar – 07 pontos 
 3º Lugar – 03 pontos 
 4º Lugar – 01 ponto 
 
b) Se duas ou mais escolas terminarem empatadas na contagem de pontos, em qualquer categoria, será utilizado então o 
seguinte critério: 
         – Maior número de medalhas de ouro 

 - Maior número de medalhas de prata; 
- Maior número de medalhas de bronze; 
- A entidade que tiver o menor número de atletas inscritos; 
- Sorteio. 

Art. 12 - Os problemas disciplinares serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento. 
 
Art. 13 - Em caso de acidentes ocorridos durante o evento, serão prestados os primeiros socorros médicos, mas não nos 
responsabilizamos por suas conseqüências, nem tão pouco por eventual hospitalização. 
 
Art. 14 - Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO ORGANIZADORA DOS JOGOS ESCOLARES TV 
SERGIPE 2019. 
 


